
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

02.01.2019   м. Дніпро   № Р-1/0/3-19 

 

⌐                         ¬      
Про організацію роботи щодо 

навчання державних службовців  

та  посадових осіб місцевого  

самоврядування  в Інституті  

підвищення  кваліфікації  

керівних кадрів Національної  

академії державного управління  

при Президентові України  

у 2019 році 

 

 

 

Відповідно до Закону України “Про державну службу”, на виконання 

указів Президента України: від 10 листопада 1995 року № 1035/95 “Про 

затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та 

Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій” 

(зі змінами), від 14 квітня 2000 року № 599/2000 “Про Стратегію реформування 

системи державної служби в Україні”, від 09 листопада 2000 року  № 1212/2000 

“Про Комплексну програму підготовки державних службовців”, згідно з 

розпорядженням Президента України від 09 січня 1999 року № 4/99-рп “Про 

Програму організації навчання голів, заступників голів, керівників структурних 

підрозділів районних державних адміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та 

голів і заступників голів районних рад” (зі змінами) та планом-графіком 

навчання державних службовців 1 – 5 груп оплати праці та посадових осіб 

місцевого самоврядування, посади яких віднесені до І –  ІV категорій посад в 

органах місцевого самоврядування, в Інституті підвищення кваліфікації 

керівних кадрів, Дніпропетровському, Львівському, Одеському, Харківському 

регіональних інститутах державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України на 2019 рік                                  

(лист Національної академії державного управління при Президентові України 

від 10 грудня 2018 року № 23-11/517): 



 

1. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів облдерж-

адміністрації при розподілі граничних сум на утримання установ на 2019 рік 

передбачити видатки на навчання державних службовців 1 – 5 груп оплати 

праці в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної 

академії державного управління при Президентові України на 2019 рік і 

забезпечити їх своєчасне відрядження на навчання згідно з додатком. 

 

2. Управлінню персоналу апарату облдержадміністрації узагальнити 

інформацію щодо виконання планів-графіків навчання державних службовців         

1 – 5 груп оплати праці в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 

Національної академії державного управління при Президентові України  

на 2019 рік та поінформувати голову облдержадміністрації до  

01 лютого 2020 року. 

 

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження                     

покласти на управління персоналу апарату облдержадміністрації,                    

контроль – на керівника апарату облдержадміністрації Тимчук А.Л. 

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                     В.М.РЕЗНІЧЕНКО    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до розпорядження голови 
облдержадміністрації 
02.01.2019 № Р-1/0/3-19 
 

 
 

ПЛАН-ГРАФІК 
навчання державних службовців 1 – 5 груп оплати праці   

в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 
Національної академії державного управління при Президентові України 

на 2019 рік 
 

Термін 
навчання 

Назва програми, тема семінару Навчальні групи, категорії слухачів Чисельність 
слухачів 

І ПІВРІЧЧЯ 

24 – 25 січня 
Тематичний короткостроковий семінар  
“Електронне декларування публічних 
службовців” 

Державні службовці 1 – 5 груп оплати 
праці центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів судової 
влади, голови місцевих державних 
адміністрацій, їх перші заступники та 
заступники, посадові особи місцевого 
самоврядування І – ІV категорій посад 

1 

21 – 22 лютого 

Тематичний короткостроковий семінар  
“Бюджетна децентралізація. Особливості 
формування і виконання місцевих 
бюджетів” 

Державні службовці 1 – 5 груп оплати 
праці центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів судової 
влади, голови місцевих державних 
адміністрацій, їх перші заступники та 
заступники, посадові особи місцевого 
самоврядування І – ІV категорій посад 

1 

18 – 22 березня Професійна програма 

I група 

2 
Голови місцевих державних 
адміністрацій, їх перші заступники та 
заступники 
(I етап навчання) 



 Продовження додатка  

Термін 
навчання 

Назва програми, тема семінару Навчальні групи, категорії слухачів Чисельність 
слухачів 

21 – 22 березня 

 
 
Тематичний короткостроковий семінар  
“Інноваційний менеджмент в органах 
влади” 

Державні службовці 1 – 5 груп оплати 
праці центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів судової 
влади, голови місцевих державних 
адміністрацій, їх перші заступники та 
заступники, посадові особи місцевого 
самоврядування І – ІV категорій посад 

1 

20 – 24 травня Професійна програма 

І група 

1 
Голови місцевих державних 
адміністрацій, їх перші заступники та 
заступники  
(ІІ етап навчання) 

14 – 15 травня 
Тематичний короткостроковий семінар  
“Стратегічне партнерство як інструмент 
зовнішньої політики держави” 

Державні службовці 1 – 5 груп оплати 
праці центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів судової 
влади, голови місцевих державних 
адміністрацій, їх перші заступники та 
заступники, посадові особи місцевого 
самоврядування І – ІV категорій посад 

1 

22 – 23 травня 
Тематичний короткостроковий семінар  
“Конфлікти, стреси, маніпулювання в 
управлінській і політичній діяльності” 

Державні службовці 1 – 5 груп оплати 
праці центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів судової 
влади, голови місцевих державних 
адміністрацій, їх перші заступники та 
заступники, посадові особи місцевого 
самоврядування І – ІV категорій посад 

1 

06 – 07 червня 
Тематичний короткостроковий семінар  
“Аналіз політики. Підготовка 
аналітичних документів” 

Державні службовці 1 – 5 груп оплати 
праці центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів судової 
влади, голови місцевих державних 
адміністрацій, їх перші заступники та 
заступники, посадові особи місцевого 
самоврядування І – ІV категорій посад 

3 



 Продовження додатка  

Термін 
навчання 

Назва програми, тема семінару Навчальні групи, категорії слухачів Чисельність 
слухачів 

ІІ ПІВРІЧЧЯ 

16 – 20 вересня Професійна програма 

I група  

3 
Голови місцевих державних 
адміністрацій, їх перші заступники та 
заступники  
(I етап навчання)  

07 – 18 жовтня Професійна програма 

ІV група 

1 

Державні службовці 1 – 5 груп оплати 
праці Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства культури 
України, Українського інституту 
національної пам’яті, відповідних 
структурних підрозділів обласних, 
Київської міської державних 
адміністрацій та інших органів влади, 
діяльність яких пов’язана з реалізацією 
соціальної та гуманітарної політики 

04 – 08 листопада Професійна програма 

I група 

4 

Голови місцевих державних 
адміністрацій, їх перші заступники та 
заступники 
(IІ етап навчання) 

13 – 14 листопада 
Тематичний короткостроковий семінар  
“Цифрова грамотність публічних 
службовців. Smart-технології” 

Державні службовці 1 – 5 груп оплати 
праці центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів судової 
влади, голови місцевих державних 
адміністрацій, їх перші заступники та 
заступники, посадові особи місцевого 
самоврядування І – ІV категорій посад 

1 



 Продовження додатка  

Термін 
навчання 

Назва програми, тема семінару Навчальні групи, категорії слухачів Чисельність 
слухачів 

02 – 13 грудня 

 

 

 

 

Професійна програма 

I група 

1 

Державні службовці 1 – 5 груп оплати 
праці Міністерства юстиції України, 
Конституційного Суду України, 
Верховного Суду, Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Державної 
судової адміністрації України, 
юридичних підрозділів обласних, 
Київської міської державних 
адміністрацій та інших органів влади, 
діяльність яких пов’язана з реалізацією 
державної правової політики 

11 – 12 грудня 
Тематичний короткостроковий семінар 
“Управлінська риторика та ораторська 
майстерність лідера” 

Державні службовці 1 – 5 груп оплати 
праці центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів судової 
влади, голови місцевих державних 
адміністрацій, їх перші заступники та 
заступники, посадові особи місцевого 
самоврядування І – ІV категорій посад 

2 

Усього 23 
 

 
Начальник управління  

персоналу апарату 

облдержадміністрації                                                                                                Г.А.БУРХАН 


